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Ochrana zdravia a životného prostredia 
Symbol  na výrobku alebo jeho obale upozor uje na to, že materiál nepatrí k bežnému 
domácemu odpadu, ale ho treba odovzda  do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie 
elektrických alebo elektronických spotrebi ov. Vašou podporou správnej likvidácie 
pomáhate chráni  prostredie a zdravie vašich blízkych. V dôsledku nesprávnej likvidácie sa 
poškodzuje životné prostredie, o vplýva negatívne na zdravie všetkých obyvate ov. alšie 
informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, u predajcu tohto výrobku 
alebo v zberni odpadu. 



Rady a pokyny 
Upozornenie 
Tento spotrebi  je možné používa  v odsávacom alebo cirkula nom režime (s filtrom 
s aktívnym uhlím). Rozmery uvedené na obrázkoch sa vz ahujú na dva rozli né modely 
odsáva ov. Preto je mimoriadne dôležité, aby ste sa riadili vždy správnym obrázkom.  

 Výrobca nezodpovedá za škody súvisiace s nesprávnou a neodbornou montážou 
spotrebi a.

 Medzi odsáva om pár a varným panelom treba zachova  odstup minimálne 650 mm. 
 Ak budete v miestnosti, v ktorej sa nachádza odsáva , sú asne prevádzkova  otvorené 

ohnisko, treba necha  odvádza  vzduch von hermeticky uzatvorenou trubicou.  
 Ak budete v miestnosti, v ktorej sa nachádza odsáva , sú asne prevádzkova  otvorené 

ohnisko, treba sa postara  o dostato né vetranie v miestnosti.  
 Ak budete v miestnosti, v ktorej sa nachádza odsáva , sú asne prevádzkova  otvorené 

ohnisko alebo používa  iný neelektrický spotrebi  (napr. plynový), podtlak v miestnosti 
nesmie presiahnu  0,4 mbar, aby nedošlo k spätnému nasávaniu spalín do miestnosti.  

 Odvádzacie potrubie odsáva a sa nesmie pripája  na komín, ventila ný systém alebo 
šachtu na odvádzanie spalín.  

 Pod odsáva om nikdy nenechávajte horie  vä šie plamene.  
 Pod odsáva om nikdy neflambujte. Hrozí nebezpe enstvo požiaru.

Zapojenie do elektrickej siete 
 Pozor! Dvojitá izolácia. Nepripája  na uzemnenie! 
 Pred zapojením spotrebi a do elektrickej siete skontrolujte, i sie ové napätie na mieste 

inštalácie zodpovedá hodnote uvedenej na štítku vo vnútri odsáva a.
 Pri pevnom zapojení do elektrickej siete so striedavým prúdom treba do inštalácie 

za leni  dvojpólový ochranný spína  so vzdialenos ou otvorených kontaktov minimálne 
3 mm na každý pól.  

Príslušenstvo 
 2 držiaky na stenu C (pod a prevedenia eventuálne len jeden držiak na stenu na horné 

upevnenie) 
 1 odstup ovaná spojovacia príruba s priemerom 120 mm / 150 mm (G)
 1 nástavec pre vývod vzduchu (H)
 2 filtre s uhlím (L), osobitné príslušenstvo 
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Montáž
Odsáva  pár treba namontova  do stredu nad varné pole. Medzi dolnou stranou odsáva a
a varným po om treba zachova  odstup minimálne 650 mm. 

Postup pri inštalácii: 
1. V bodoch X1, X2, J vyv tajte šes  otvorov s priemerom 8 mm. Do predv taných otvorov

vsa te kolíky do steny pod a obrázku 2 a namontujte držiaky presne pod a pokynov na
obrázku pre váš model odsáva a.

2. Pomocou dvoch vhodných skrutiek namontujte do otvorov X1 a X2 držiaky na stenu C
(obr. 2). Skrutky dotiahnite.

3. Odsáva  umiestnite na stenu tak, aby bol otvor na upev ovaciu skrutku priamo nad
podložkou a  pomocou dvoch dodaných skrutiek ho pripevnite v otvoroch J1 a J2 pod a
obrázku 3.

4. Aby ste predišli neúmyselnému zveseniu odsáva a, pripravte odsáva  na odsávací
alebo cirkula ný režim:

Odsávací režim 
Pri odsávacom režime pripojí montér odsáva  pomocou trubice alebo hadice s priemerom 
150 alebo 120 mm na vonkajšie odvádzacie potrubie.  
 Ak použijete odvádzaciu trubicu s priemerom 120 mm, nasa te na otvor pre vývod 

vzduchu príslušnú reduk nú prírubu.  
 Trubicu pripevnite pomocou vhodných hadicových sponiek. Potrebný materiál nie je 

priložený k spotrebi u.
 Eventuálny filter s aktívnym uhlím vyberte. 

Cirkula ný režim 
 Pri cirkula nom režime treba na otvor pre vývod vzduchu pripevni  nástavec (H) pod a

obrázku 6.  
 Namontujte oba filtre s aktívnym uhlím. Môžete si ich objedna  u svojho dodávate a.

Filtre umiestnite v avo a vpravo na držiak motora (M) a pripevnite ich oto ením v smere 
hodinových ru i iek, pozri obrázok 7.  

Upozornenie: Zne istené a nasýtené filtre predstavujú riziko požiaru. Filtre s aktívnym uhlím 
treba pravidelne meni .

Inštalácia komína 
5. Hornú as  (A) pripevnite k držiaku (C) a zaistite priloženými samoreznými skrutkami

2,9 mm, obrázok 8 (alebo 4). Zvislý odstup medzi dvoma otvormi X1 a X2 závisí od
výšky hornej asti komína (A) (ak je k dispozícii druhý držiak na stenu C).

6. Pri montáži dolnej asti komína (B) musíte obe bo né strany mierne ohnú  smerom von
a nasunú  na dolný koniec hornej asti komína pod a obrázku 9.
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Obsluha
Odsáva  pár je na prednej strane vybavený rozli nými posuvnými alebo tla idlovými 
ovláda mi pod a modelu. Tieto ovláda e slúžia na zapínanie a vypínanie odsávania, 
osvetlenia a nastavovanie výkonového stup a.

1. Posuvné ovládanie
Jeden spína  slúži na ovládanie osvetlenia.
Jeden spína  slúži na nastavovanie výkonového stup a.
Svetelný ukazovate  indikuje prevádzku motora.

2. Tla idlové ovládanie
Jedno tla idlo slúži na ovládanie osvetlenia.
Jedno tla idlo slúži na zapínanie a vypínanie motora ventilátora (pri najnižšom
výkonovom stupni).
Jedno tla idlo slúži na zapínanie stredného výkonového stup a.
Jedno tla idlo slúži na zapínanie najvyššieho výkonového stup a.

ervený svetelný ukazovate  indikuje prevádzku motora.
3. Používanie jednotlivých výkonových stup ov:

Najnižší výkonový stupe  – ak používate jednu varnú zónu.
Stredný výkonový stupe  – ak používate dve až štyri varné zóny.
Vysoký výkonový stupe  – pri vysokej intenzite kuchynských výparov.

Údržba
Pred akýmko vek zásahom, istením alebo údržbou treba preruši  elektrické napájanie 
spotrebi a. Zástr ku spotrebi a vytiahnite z elektrickej zásuvky alebo vypnite hlavný spína .
1. Osvetlenie

Osvetlenie pozostáva z dvoch žiaroviek s výkonom 28 W. Pri výmene žiaroviek 
postupujte pod a pokynov na obr. 10. Odstrá te jeden ap na kryte osvetlenia. Potom 
posu te sklo na tú stranu, na ktorej ste ap vybrali. Ke  sa opa ný koniec uvo ní, 
nechajte ho mierne klesnú . Žiarovky vyme te a sklený kryt vrá te na svoje miesto. Pri 
montáži zvo te opa ný postup.

2. Filter
V závislosti od intenzity prevádzky odsáva a treba kovové tukové filtre v pravidelných
asových intervaloch (aspo  raz za dva mesiace) vybra  a umy  v teplej vode

s prídavkom jemného prostriedku na umývanie riadu alebo v umýva ke riadu.
Vysušené filtre môžete vráti  spä  do odsáva a. Filtre s aktívnym uhlím sa nesmú
umýva , treba ich vymie a  za nové každé 2 mesiace.

3. Ošetrovanie
Na istenie vonkajších plôch odsáva a použite navlh enú handri ku a vhodný istiaci
prostriedok alebo alkohol. Na istenie nepoužívajte abrazívne istiace prostriedky.

Dôležité upozornenie! Otvorené plamene poškodzujú filtre. Preto nenechávajte zapnuté 
horáky bez varnej nádoby. V súvislosti s istením odsáva a a výmenou a údržbou filtrov sa 
ria te pokynmi výrobcu a dôsledne dodržujte odporú ané asové intervaly, aby ste predišli 
nebezpe enstvu vzniku požiaru.  
Pozor! Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby tukového filtra 
(umýva  aspo  každé dva mesiace) alebo výmeny filtra s aktívnym uhlím alebo 
nedodržaním vyššie uvedených pokynov pre montáž a zapojenie spotrebi a do elektrickej 
siete.
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